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 الرابعالباب 

 تقديم البيانات وتحليلها

 ميدان البحثلمحة عن  . أ
 مدرسة يف البحث هذا إجراء بنجرمت الثانية احلكومية اإلسالمية اليتاملتوسطة

بنجر، منطقة غامبوت، ناحية الوت، سريانج تامباك الري طريق يف نتانكاليمتقع
.2022/2023للعامالدراسي(semester ganjil)الفردياجلنوبية،يفالفصلالدراسي

ورئيساملدرسةيفهذهاملدرسةهواألستاذاحلاجأمحدمكي،املاجستري.

 المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثانية بنجرتاريخ موجز لمدرسة  .1

مدرسة الثانية احلكومية اإلسالمية مؤسساتبنجراملتوسطة من واحدة هي
يفطريقالتعليماملتوسطةوهيتابعةلوزارةالدينيفمقاطعةكاليمنتاناجلنوبية،واليتتقع

الوت، سريانج تامباك بقرية الري يف تأسست بنجر. منطقة غامبوت، 26ناحية
 1961أغسطس وكانت ،PGAسريانج تامبق يف سنوات أربع ملدة غامبوت،خاصة

71كانتيفذلكالوقتبقيادةاألستاذاحلاجبصرياين.واليت

 التاريخ 30يف تابعة1970سبتمرب اإلسالمية املتوسطة املدرسة إىل حتولت
( علىMTsAINللدولة بناء بصرياين احلاج األستاذ بقيادة غامبوت سريانج تامباك )

لاملدارسحولحتوي1970سبتمبري30بتاريخ251/1970مرسوموزيرالدينرقم:
اإلسالمية املتوسطة املدرسة إىل أخرى مرة حتولت كاليمنتاناجلنوبية، املقاطعة اخلاصةيف

 سنة يف غامبوت واحدة اإلسالمية1980احلكومية املتوسطة املدرسة وأصبحت
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 رقم. إندونيسيا مجهورية يف الدين وزير قرار على بناء بنجر ثانية سنة212احلكومية
التغ2015 املتوسطةبشأن واملدرسة احلكومية، اإلسالمية العالية املدرسة أمساء يف يريات

كاليمنتان املقاطعة يف احلكومية اإلسالمية االبتدائية واملدرسة احلكومية، اإلسالمية
72اجلنوبية.

قدمية، هي اليت بنجر الثانية احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة سفر إىل انتبه
نصف من أكثر اخلرجييعمرها آالف أن يُعتقد لذلك، النضج. عصر إهنا بالطبع قرن

قدمتإنتاجهممنقبلاملدرسةاملتوسطةاإلسالميةاحلكوميةالثانيةبنجر.اخلرجييالذين
أيضا وهناك ومعلمي، أعمال/خاصة ورجال مسؤولي بعضهم أصبح إنتهاجهم مت

ا املتوسطة املدرسة يف التعليم وموظفي يأتونمنمعلمي بنجر الثانية احلكومية إلسالمية
اخلرجيي.

طفيفة ألضرار تعرضت اليت القدمية املباين بعض وجود إنكار ميكن ال لكن
لوزارة اإلقليمي املكتب رئيس من وعناية اهتمام هناك هلل احلمد العمر، تقدم بسبب

توسطةاإلسالميةحصلتاملدرسةامل2019الدينيفمقاطعةكاليمنتاناجلنوبيةيفسنة
احلكوميةالثانيةبنجرعلىمبىنجديد.

مدرسة رحلة رؤية عمرهاإن يبلغ اليت بنجر الثانية احلكومية اإلسالمية املتوسطة
الذين اخلرجيي من اآلالف هناك كان ناضج. سن بالتأكيد هي قرن نصف من أكثر

مدرسة أنتجتهم بنجر الثانية احلكومية اإلسالمية إنتاجهماملتوسطة مت الذين واخلرجيي
املدنية، اخلدمة شرطة ووحدة وجيش، أعمال/خاصة، ورجال مسؤولي، أصبحوا
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وموظفيتعليم الذينأصبحوامعلمي بعضاخلرجيي أنهناك حىت ومدرسي، وبوليس،
 73املتوسطةاإلسالميةاحلكوميةالثانيةبنجر.يفمدرسة

خدم الذين املديرين أمساء رؤية ميكن سنة من املدرسة هذه يف حىت1961وا
اآلنيفاجلدولالتايل:

 4.1اجلدول املدرسة: الرؤساء اإلسالميةأمساء املتوسطة املدرسة يف خدموا الذين
74احلكوميةالثانيةبنجر.

 وضع المدرسة مدة الخدمة المدرسة رؤساءال أسماء رقم
املؤسسة1970-1961األستاذاحلاجبصرياين.1

املتوسطة1976-1970األستاذاحلاجبصرياين.2 املدرسة
اإلسالميةاحلكومية

املتوسطة1981-1976الدكتورندوساحلاجأنوارقادري.3 املدرسة
اإلسالميةاحلكومية

املتوسطة1986-1981الدكتورندوساحلاججيديمرشيدي.4 املدرسة
اإلسالميةاحلكومية

1988-1986حممدكاسيمالدكتورندوساحلاج.5
املتوسطة املدرسة

اإلسالميةاحلكومية

املتوسطة1995-1988الدكتورندوسجهدي.6 املدرسة
اإلسالميةاحلكومية

املتوسطة2002-1995الدكتورندوساحلاجعبدالرمحنشة.7 املدرسة
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اإلسالميةاحلكومية

2010-2002الدكتورندوسعبداهلل.8 املتوسطةاملدرسة
اإلسالميةاحلكومية

املتوسطة2012-2010الدكتورندوسأمحدمزكري،املاجستري.9 املدرسة
اإلسالميةاحلكومية

املتوسطة2018-2012الدكتورندوساحلاجسيفالرمحن.10 املدرسة
اإلسالميةاحلكومية

املتوسطة2019-2018الدكتورندوساحلاجعبداهلل.11 املدرسة
اإلسالميةاحلكومية

املتوسطة2021-2019نورإيفنشة،املاجستري.12 املدرسة
اإلسالميةاحلكومية

املتوسطة2022-2021حممديوسف،املاجستري.13 املدرسة
اإلسالميةاحلكومية

املتوسطةاآلن-2022احلاجأمحدمكي،املاجستري.14 املدرسة
اإلسالميةاحلكومية

 احلكومية اإلسالمية املتوسطة ملدرسة اإلسرتاتيجية "اخلطة ملف بنجرالاملصدر: ثانية
2020–2024

 أما فهناك احلالية املعلم لبيانات 36بالنسبة من يتألفون موظًفا29شخًصا،
و 7مدنًيا هناك اإلداريي للموظفي بالنسبة بينما مدنيي. غري أشخاص،7موظفي

(باإلضافةإىلحارسأمنPTTموظفيغريمدنيي)3موظفيمدنييو5يتألفونمن
 املدرسة البيئة يف الرتبويي واملوظفي املعلمي عدد احلكوميةواحد. اإلسالمية املتوسطة

شخًصا.46ثانيةبنجرال
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 الدراسي العام 2006/2007يف منهج هو املستخدم املنهج أو2004كان
بالس أفضل بشكل املعروف ومنهج الكفاءة على القائمة املناهج منهج2006م أو

( التعليم وحدة املعلميKTSPمستوى املدرسةوجملس الرئيس اجتماع نتائج على بناًء .)
بدءًاثانيةبنجرالاملتوسطةاإلسالميةاحلكوميةجنًباإىلجنبمعالطاقماإلداريملدرسة

 الدراسي العام منهج2015–2014من باستخدام رمسًيا السابع الصف وخاصة ،
كل2013 يف التعلم وسائط إكمال حماولة هي بذلناها اليت اجلهود إحدى كانت مث .

عرض جهاز إقران طريق عن دراسي )فصل السائل الكريستال واحلمد(LCDشاشات ،
عرض أجهزة استخدام يف املعلمون بدأ )هلل السائل الكريستال يف(LCDشاشات
 املدرسة عن حملة يف هكذا الصفية. دروسهم احلكومية اإلسالمية بنجرالاملتوسطة ،ثانية

أنتكون قادرةعلىثانيةبنجرالاملتوسطةاإلسالميةاحلكوميةاملدرسةنأمليفاملستقبل
يف املوقع أن من الرغم على احلضرية املناطق يف املوجودة األخر املدارس مع التنافس

75الريفية.املناطق

 هوية المدرسة .2

 املدرسةتقع احلكومية اإلسالمية بنجرالاملتوسطة الدينثانية وزارة رعاية حتت
76وتتمتعبوضعمؤسسةتعليميةحكومية.أماهويةاملدرسةكمايلي:

 ثانيةبنجرالاسماملدرسة:املدرسةاملتوسطةاإلسالميةاحلكومية -
 12116303004رقماإلحصاء: -
 30315281(:NPSNاملدرسةالوطنية)رقم -
 :احلكوميةاملدرسةحالة -
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 001721190732000(:NPWPرقماملعرفالضريىب) -
-  قرية الري، طريق : املدرسة غامبوت،تامباكعنوان ناحية الوت، سريانج

 .70652منطقةبنجر،كاليمنتاناجلنوبية،الرمزالربيدي
 081349638012هاتف: -
 mtsngambut1@gmail.comالربيداإللكرتوينللمدرسة: -
1961سنةالتأسيس/الرتخيص: -
W.o/6/PP.03.2/029/1994رقماملرسومإذن: -
1994يناير5تاريخمرسومالرتخيص: -
حالةاالعتماد:ب -
2018سنةاالعتماد: -
BAN-SM-P/AK/X2018/103رقمقراراملؤسسة: -
2018أكتوبر31تاريخقراراملؤسسة: -
وقتالدراسة:صباح -
 Indukاحلالةيفمعايرياحلداألدىنمناالكتمال: -

 الرؤية والبعثة .3

سريعةالتطورات والعوملة والتكنولوجيا، العلوم تطوير مثل: املستقبلية والتحديات
إىل املدرسة تدفع بالتعليم األمور وأولياء اجلمهور وعي وتغيري املعلومات، وعصر جدا،

 الفرص. وكذلك التحديات هلذه املتوساالستجابة الثانيةمدرسة احلكومية اإلسالمية طة
مللفالشخصياملرغوبفيهللمدرسةيفاملستقبلوالذيبنجرهلاصورةأخالقيةتصفا

يتجلىيفرؤيةاملدرسةالتالية:

 ثانية بنجرالرؤية المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية   ( أ

 ثانيةبنجرهي:الأمابالنسبةلرؤيةاملدرسةاملتوسطةاإلسالميةاحلكومية

mailto:mtsngambut1@gmail.com
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”Unggul Dalam Mutu, Berkarakter dan Berwawasan lingkungan yang Islami” 

املؤشرات تعكس مع املستقبل حنو املوجهة للمدرسة العليا املثل أعاله الرؤية
  التالية:

1)  )تنظيم والتقوى اإلميان أساس على وفعال مؤثر بشكل (،IMTAQالتعلم
( واالتصاالت املعلومات املتخصصيTIKتكنولوجيا من بدعم احلياة والبيئة )

 واملعرفة،حضارةالبيئةاحلياة.املوثوقهبم
على (2 القائمة الكافية التعلم موارد وكذلك التحتية والبنية التعلم مرافق توفري

 (والبيئةاحلياة.TIKتكنولوجيااملعلوماتواالتصاالت)
 تعزيزالدافعاإلجنازيلساكيناملدرسةيفاجملاالتاألكادمييةوغرياألكادميية. (3
ال (4 للتدريب وسيلة اإلميانتوفري جماالت يف الطلبة إمكانات وتطوير ستكشاف

( )IMTAQوالتقوى والتكنولوجيا العلوم ،)IPTEKبطريقة والفنون الرياضة ،)
 موجهةومستدامةكمهاراتحياتية.

للحفاظ (5 كمحاولة البيئة والصحة بالنظافة الطلبة اهتمام وتعزيز الوعي غرس
 عليهاومنعالتلوثواألضرارالبيئية.

مدرسيةزيا (6 غابات وإنشاء البيئي اجلمال برامج خالل من التشاركية األنشطة دة
 وارفةمنأجلخلق/محايةالبيئةمواتيةلألنشطةالتعليمية.

واجملتمعات (7 والطلبة األمور وأولياء املدارس بي والتنسيق للتواصل وسيلة توفري
احلي والبيئة التعليم جودة حتسي لدعم الصلة ذات املدرسةوالوكاالت يف اة

 77.ثانيةبنجرالاملتوسطةاإلسالميةاحلكومية
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 بنجر ثانيةالبعثة المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية   ( ب

عليها املنصوص اإلسرتاتيجية اخلطوات بتطوير املدرسة تقوم الرؤية، تلك لتحقيق
يفالبعثةباملؤشراتالتالية:

 األكادميية.التفوقيفاجملاالتاألكادمييةوغري .1
2. ( والرياضية املدرسية الفنون املسابقة يف املدرسةAKSIOMAالتفوق واملسابقة )

 (.KSMالعلمية)
 التفوقيفمسابقةاإلبداع. .3
 التفوقيفاالنضباط. .4
 التفوقيفمسابقةالفنون. .5
 (.Adiwiyataالتفوقمدرسةأديويياتا) .6
 78التفوقيفالرعايةاالجتماعية. .7

 أهداف المدرسة .4

بناًءعلىالرؤيةوالبعثةأعاله،فإناألهدافاملرادحتقيقهاهي:

 كانمتوسطنتائجاالختبارجيدةومرضية.2023يفالعام .1
،ستكوننسبةاخلرجيياملقبولييفاملستوىالتعليميالتايل2023يفالعام .2

 عليةاجلودة.
3.  العام العلم2023يف املدرسة مسابقة يف املشاركون هناك الذينكان ية

 أصبحواقادرينعلىالوصولإىلالنهائياتيفاملستوىالوطين.
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فروققادرةعلىاألداء3املدرسةلديهافريقفنونمااليقلعن2023يف .4
 يفاألحداثعلىمستوىاملنطقة.

5.  العام )2023يف أديويياتا مدرسة املدرسة مستوىAdiwiyataأصبحت )
 املقاطعة.

6.  العام مستوىلتصب2023يف يف االنضباط جمال يف منوذجية مدرسة ح
 املقاطعة.

 79أنشطةاجتماعية.5لديهابالفعلمااليقلعن2023يفالعام .7

عام بشكل حتقيقها جيب اليت املؤشرات فإن أعاله، املذكورة األهداف على بناًء
هي:

 التفوقيفاجملاالتاألكادمييةوغرياألكادميية،ولديكمهاراتحياتية. .1
 املسؤول،واألخالقالنبيل،وعايلاالنضباطوالتنافسية. .2
 إحساسعالبالتضامناالجتماعي. .3
علىالعبادة،ويتممالقرآن،وحفظ .4 سورةقصرية.حفظ22احلبوالنشاط

 سورةالسجدة،وسورةيس،وسورةامللك.
 بيئةالدراسةوالعملمجيل،ومريح،وبارد. .5
 يهتمباالستدامةالبيئية. .6
 (.Adiwiyataملدرسيةاليتتدعمحتقيقمدرسةأديويياتا)البيئةا .7
واألضرار .8 التلوث على والتغلب منع يف للمشاركة االجتماعية للبيئة حساسة

 80البيئية.
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 التعليم الموظفونن و المربو  .5

اجلداول يف رؤيتها فيكون التعليم، يف والعاملي املعلمي حلالة بالنسبة أما
81التالية:

 4.2اجلدول عدد  املوظفيواملربي: سنة يف املدرسة يف2022–2017التعليم
.ثانيةبنجرالاملتوسطةاإلسالميةاحلكومية

 رقم
ن المربو 

 الموظفونو 
 التعليم

 سنة

 بيان
2017 

201
8 

201
9 

2020 2021 2022 

1.
 املربون

222330303029احلكومي

 غرياملربون.2
668887احلكومي

3.
موظفونو

التعليم
احلكومي

456665


4.
موظفونو

غريالتعليم
احلكومي

445555


363849494946اجملموع
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ملف "املصدر: احلكومية اإلسالمية املتوسطة مدرسة االسرتاتيجية بنجرالاخلطة ثانية
2020-2024"

 4.3اجلدول املعلمي عدد : غريواحلكومي سنةاحلكومي يف اعتمادهم مت الذين
.ثانيةبنجرالاملتوسطةاإلسالميةاحلكوميةيفاملدرسة2017-2022

 نالمعلمو  رقم
 سنة

201 بيان
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

ناملعلمو1
احلكومي

222323232323

2
غريناملعلمو

------احلكومي

222323232323اجملموع
ملفاملصدر: " احلكومية اإلسالمية املتوسطة مدرسة االسرتاتيجية بنجرالاخلطة ثانية

2020-2024" 

 4.4اجلدوال املعلمي عدد : غريواحلكومي سنةاحلكومي يف اعتمادهم يتم مل الذين
.ثانيةبنجرالاملتوسطةاإلسالميةاحلكوميةاملدرسةيف2017-2022

 نالمعلمو  رقم
 سنة

201 بيان
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

املعلمون1
7777--احلكومي

668887املعلمونغري2
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احلكومي
6615151514اجملموع

ملف املصدر: " احلكومية اإلسالمية املتوسطة مدرسة االسرتاتيجية بنجرالاخلطة ثانية
2020-2024"

 4.5اجلدوال اليت واملواد املعلمي أمساء يف: احلكوميةاملتدرس اإلسالمية املتوسطة درسة
.ثانيةبنجرال

 المادة فئة/مساحة المعلمين أسماء رقم

عقيدةاألخالقوالقرآنIV/aالدكتورنداه.ليلىعافلة1
احلديث

سيةاللغةاإلندونيIV/aالدكتورنداه.احلاجرحينةاجلنة2
الرياضياتIV/aسوفوان،السرجانا3
اللغةاإلندونيسيةIV/aالدكتورنداه.عليةاملكية4
الفقهIV/aالدكتورندوس.املهدي5
العلوماالجتماعيةIV/aيوليدالطفية،السرجانا6
الرياضياتIV/aيوريانا،السرجانا7

عقيدةاألخالقوالتاريخIII/dالدكتورندوس.عالينشة8
الثقافةاإلسالمية

عقيدةاألخالقوالفقهIII/cالسرجاناحممدرضوان،9
العلومالطبيعيةIII/dحسباهلل،السرجانا10

عقيدةاألخالقوالتاريخIII/dعائشةحفصة،السرجانا11
الثقافةاإلسالمية

الرياضياتIII/dمفلحة،السرجانا12
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اإلشرافواإلرشادIII/dمشسية،السرجانا13
العلومالطبيعيةIII/dحسنة،السرجانا14
اللغةاإلجنليزيةIII/dأربينة،السرجانا15

عقيدةاألخالقوالقرآنIII/cحممدمصروين،السرجانا16
احلديث

العلومالطبيعيةIII/cحممدمسان،السرجانا17
اخلطواللغةالعربيةIII/cأحياين،السرجانا18
الرياضياتIII/cسافوان،السرجانا19
فنالثقافةIII/cفريدة،السرجانا20

العلومالرتبيةاملدنيةوIII/aتايتيوليا،السرجانا21
االجتماعية

العلومالرتبيةاملدنيةوIII/aنورمايايت،السرجانا22
االجتماعية

اللغةالرتبيةاملدنيةوIII/aعميلياهاندياين،السرجانا23
اإلندونيسية

واملعلوماتيةاللغةاإلندونيسيةIII/aرزقي،السرجاناأمحدفازرالدين24
اإلجنليزيةاللغةالعربيةواللغةIII/aنوراحلسىن،السرجانا25
العربيةواملعلوماتيةاللغةIII/aأمحدحفين،السرجانا26

حممدإحسانالغفاري،27
السرجانا

III/aاإلشرافواإلرشاد

اإلشرافواإلرشادIII/aجنمىرشادي،السرجانا28
فنالثقافةالعربيةواللغةنورهداية،السرجانا29
اللغةعقيدةاألخالقوسييترحليانيت،السرجانا30
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اإلجنليزية
الرتبيةاملدنيةنورهدايةالفطري،السرجانا31

الرتبيةالبدنيةالرياضيةسويفالنور،السرجانا32
والصحية

السرجانازينالدين،33
الرتبيةالبدنيةالرياضية

والصحية
املعلوماتيةسييتمرمي،السرجانا34
Mulok املعلوماتيةوربيعةالعدوية،السرجانا35

( الفردي الدراسي الفصل التدريس مهام توزيع " ملف سنةsemester ganjilاملصدر: )
2022"82

يقومونمن الذين املعلمي عدد أن مالحظة ميكن أعاله املعلمي بيانات
العربيةيف اللغة مواد املبتدريس احلكومية اإلسالمية املتوسطة بنجرالدرسة أربعةثانية هو

يقومون العربيةالذين اللغة الباحثةبفحصمعلمي البحثقامت هذا لكنيف مدرسي،
بناء التاسع. الصف يف مدرسيبالتدريس وجود مالحظة ميكن الباحثة مالحظة على

يقومانبتدريساللغةالعربيةيفالصفالتاسع.

 بينات الطلبة .6

 يف الطلبة عدد املأما احلكومية اإلسالمية املتوسطة بنجرالدرسة 469ثانية
 منهم و225طالبا، 244طالبا هناك و148طالبة. السابع الصف يف 159طالبا

83طالبايفالصفالتاسع.162طالبايفالصفالثامنو

                                                           
يوم82 باملدرسة، املناهج قسم املدرسة لرئيس كنائب حفين أمحد األستاذ قدمها اليت اخلميسالبيانات

.2022يوليو28
.2022يوليو23البياناتاليتقدمهاطاقةإداريمناألستاذاحلاجحممد،يومالسبت83
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 امل:4.6اجلدول يف الطلبة عدد احلكومية اإلسالمية املتوسطة بنجرالدرسة يفثانية
.2022/2023الفصلالدراسيالفرديللعامالدراسي

 المجموع الطالبة الطالب لو الفص
6385148 فصل السابعال
8376159 فصل الثامنال
7983162 فصل التاسعال

225244469 المجموع


 يف:4.7اجلدول التاسع الصف حىت السابع الصف يف الطلبة املتوسطةاملعدد درسة
.ثانيةبنجرالاإلسالميةاحلكومية

 عدد الطلبة لو الفص رقم
طالبا30السابعأالصف1
طالبا30الصفالسابعب2
طالبا30الصفالسابعج3
طالبا30الصفالسابعد4
طالبا29الصفالسابعه5
طالبا33الصفالثامنأ6
طالبا33الصفالثامنب7
طالبا32الصفالثامنج8
طالبا31الصفالثامند9

طالبا30الصفالثامنه10
طالبا33الصفالتاسعأ11
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طالبا33الصفالتاسعب12
طالبا33الصفالتاسعج13
طالبا31الصفالتاسعد14
طالبا32الصفالتاسعه15



 المرافق والبنية التحتية .7

مدرسةمتتلك احلكومية اإلسالمية بنجرالاملتوسطة منثانية يكفي ما بالفعل
اجلهود تُبذل للمدرسة التعليمية. العملية تنفيذ لدعم التحتية والبنية التمثيلية املرافق

حتقيق دعم أجل من والنوعية الكمية حيث من اإلسالميةاملدرسةللتطوير املتوسطة
 بنجرالاحلكومية بياناتثانية مالحظة ميكن متفوقة. إسالمية تعليمية مؤسسة لتصبح

ملدرسة اململوكة التحتية البنية احلكومية اإلسالمية بنجرالاملتوسطة توافرثانية شكل يف
 84األراضييفاجلدولالتايل:

 والبنيةالتحتيةيف4.8اجلدول عناملرافق بيانات احلكوميةاملدرسة: املتوسطةاإلسالمية
)املرافقاملاديةيفشكلساحاتوغرف(.ثانيةبنجرال

 المدرسة اء المنشآتسمأ رقم
 الحالة المجموع

 حجم

 (m²)مكسور جيدالعدد جموعم 

1501مساحةمكتبيةإدارية1
311مكتبرئيساملدرسة2
108.511مستودع3
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131الصحةاملدرسية4
5615غرفةالدراسة5
561مكتبة6
2881مكتباملعلم7
3122سياراتمكانموقف8
211مقصف/تعاونية9

121غرفةجملسالطلبة10
1051مصلى11
121غرفةاإلشرافواإلرشاد12
45.67احلمام/املرحاض13
203مكانالوضوء14
51مركزاألمن15

2800.238اجملموع
2800.2M²:مساحةاألرضللمباين

2690.8M²:مساحةاألرضللساحة
5491M²:األرضإمجايلمساحة

ملف املصدر: " احلكومية اإلسالمية املتوسطة مدرسة االسرتاتيجية بنجرالاخلطة ثانية
2020-2024"
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سةاملتوسطةاإلسالميةبياناتعناملرافقاملاديةاليتتدعمالتعليميفاملدر:4.9اجلدول
.ثانيةبنجرالاحلكومية

 المجموع المادية اء المنشآتسمأ رقم
-املكتبحاسوب1
6أجهزةالكمبيوتراحملمولةاملكتب2
6طابعاتمكتبية3
45للممارسةاحلاسوب4
2الطابعةللممارسة5
-اهلاتف6
-التلفيزيون7
LCD5شاشاتالكريستالالسائلآلةعرض8
2مكيفاهلواء9

450كراسيالطلبة10
450مكاتبالطلبة11
15خزانةالصف12
55كراسياملوظفون13
55مكاتباملوظفون14
45مروحة15
4مكرباتالصوت/نظامالصوت16
1لوحةمفاتيح17
20صندوقالزبالة18
1بنكالقمامة19
5خزانةالزجاجية20
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ملف املصدر: " احلكومية اإلسالمية املتوسطة مدرسة االسرتاتيجية بنجرالاخلطة ثانية
2020-2024"85

 يف4.10اجلدول التعلم تدعم اليت التحتية والبنية املرافق عن بيانات املتوسطةاملدر: سة
.ثانيةبنجرالاإلسالميةاحلكومية

 نوع الغرفة اء المنشآتسمأ رقم
أنواع المنشآت والبنية 

 حسب الشروطالتحتية 
 مكسور جيد

-449غرفةالدراسةكراسيالطلبة1
-449غرفةالدراسةمكاتبالطلبة2
510غرفةالدراسةكرسياملعلميفالفصل3
510غرفةالدراسةمكتباملعلميفالفصل4
-15غرفةالدراسةسبورة5
15-غرفةالدراسةخزانةيفالفصل6
-11قاعةحاسوب7
-3غرفةاملعلميكرةالقدم8
-4غرفةاملعلميكرةالطائرة9

-2غرفةاملعلميكرةالسلة10
-1قاعةطاولةبينجبونج)تنسالطاولة(11
-1ساحةجمالكرةالريشة12
-1ساحةجمالكرةالطائرة13
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 التحتية والبنية املرافق عن "بيانات ملف احلكوميةاملصدر: اإلسالمية املتوسطة ملدرسة
86الثانيةبنجر.

املدرسةاملتوسطةاإلسالميةاحلكوميةالثانيةبنجر.:عددوحالةمباين4.11اجلدول

 رقم
البنية  أسماء

 التحتية
 مكسور جيد واسع عريض طويل المجموع

  15120غرفةالدراسة1

M2
7.2 
M2864  M215-

  M210  115مكتبة2

M2150  M21-

مكتبرئيس3
 17.75املدرسة

M24  M231  M21-

-M28 M2144  M21  118غرفةاملعلمي4
  M210  115غرفةاإلدارة5

M2150 M21-

غرفةالصحة6
-M23  M212  M21 14املدرسية

غرفةاإلشراف7
-M23  M212  M21  14واإلرشاد

  M210  115قاعة8

M2150  M21-

  72.43مرحاض9

M2
2.5 

M2108  M27-
-M23  M212  M21  14غرفةجملس10
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الطلبة
-M21  M270  M21  170سور11

مكانموقف12
-M24  M2312  M21  178سيارات

  110.5مصلى13

M210 M2105  M21-

  M24.2  15مقصف14

M221 M21-

 327.1مستودع15
M24  M2108.51  

M23-
احلكومية اإلسالمية املتوسطة ملدرسة التحتية والبنية املرافق عن "بيانات ملف املصدر:

87الثانيةبنجر.
4.12اجلدول األخرى الداعمة التحتية والبنية املرافق : اإلسالميةايف املتوسطة ملدرسة

احلكوميةالثانيةبنجر.

 نوع الغرفة اء المنشآتسمأ رقم
أنواع المنشآت والبنية 
 التحتية حسب الشروط

 مكسور جيد

1
احملمولةاحلاسوبأجهزة

82غرفةاإلدارة(احلاسوب)خارجمعمل

)خارجمعملاحلاسوب2
-1غرفةاإلدارة(احلاسوب

41غرفةاإلدارةطابعة3
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23غرفةاملعلميطابعة4
1-غرفةاملعلميالتلفيزيون5
-1غرفةاملعلمي(Fotocopyآلةالتصوير)6

شاشاتآلةعرض7
22غرفةاإلدارة(LCDالكريستالالسائل)

شاشاتآلةعرض8
-1قاعة(LCDالكريستالالسائل)

1-غرفةاإلدارة(Screenشاشة)9

غرفةاملعلميوغرفةمكاتباملعلميواملوظفي10
-37اإلدارة

كراسياملعلميواملوظفي11
غرفةاملعلميوغرفة

-37اإلدارة

-8غرفةاإلدارةخزانةامللفات12
-4غرفةاملعلميخزانةامللفات13
-3مكتبرئيساملدرسةخزانةامللفات14

اسعافاتأوليةعلبةدواء)15
)

-1غرفةالصحةاملدرسية

-1غرفةاملعلميمكربالصوت16

مرافقغسلاليدين17
(Washtafel)1ساحة-

-12غرفةالدراسةساعةاحلائط18
-1مكتبرئيساملدرسةساعةاحلائط19
-2غرفةاإلدارةساعةاحلائط20
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ساعةاحلائط21
غرفةاإلشراف

واإلرشاد،ومكتبة،
ومصلى

3-

احلكومية اإلسالمية املتوسطة ملدرسة التحتية والبنية املرافق عن "بيانات ملف املصدر:
88الثانيةبنجر.

 تقديم البيانات . ب
مهارة تدريس يف التعليم الوسائل استخدام حول بيانات هي املقدمة البيانات

 التاسع الصف لطلبة الكالم ايف املتوسطة بنجرملدرسة الثانية احلكومية واليت.اإلسالمية
يتمتفصيلهامنعمليةالتخطيطوتنفيذيفاستخداموسائلالتعليم،وكذلكالتقوميبعد

التعليم وسائل مناستخدام عليها احلصول مت بيانات هي الباحثة تقدمها اليت البيانات .
املالحظات،واملقابالت،والتوثيق.

 مجيع تقدمي منسيتم أي وصفي شكل يف الباحثة عليها حتصل اليت البيانات
وسهل متماسك وصف عليهايفشكل متاحلصول اليت البيانات شرح وصفأو خالل

الفهمللكلماتواجلمل.

لنتائج تركيزًا وأكثر واضحة صورة على املقدمة البيانات حتصل ولكي لذلك،
:حسبترتيبتركيزالبحث،وهمثالثةأقسامالبحث،فتقومالباحثةبتقسيمهاإىل
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الصف التاسع  بيانات حول استخدام الوسائل التعليمية لتعليم مهارة الكالم لطلبة
 بنجر.الثانية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

الكالمأما مهارة لتعليم التعليمية الوسائل استخدام عملية البيانات هذه تناقش
ط،والتنفيذ،والتقييم.ملزيدمنالتفاصيلسيتمشرحهايفالشرحبدًءامنمراحلالتخطي

التايل:

الصف  استخدام الوسائل التعليمية لتعليم مهارة الكالم لطلبةالتخطيط  .1
 بنجر.الثانية التاسع في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

 تصبح حىت جيدة خطة لديك يكون أن جًدا الضروري من التعليم عمليةيف
 التعلمأكثرفاعلية،وكذلكأيًضاعنداستخدامالوسائليفالتعليم.

وبالتايلفإنالواقععلىأرضالواقعقبلاختياروسائليفالتعليمحيتاجأيًضاإىل
عدةاعتبارات،وهيأناملعلميتقنأوميكنهاستخدامالوسائل،ويشعراملعلمأنوسائل

الطل تساعد أن ميكن الوسائلاإلعالم تكون أن هو واألهم املقدمة، املواد فهم يف بة
املختارةمتوافقةمعحمتوىاملادةاملرادنقلها.هذاهواالعتبارالذييأملاملعلميفإتقانه

لتحقيقأهدافالتعلماليتمتحتديدها.

أ،وبناءً التاسع الصف يف العربية اللغة ُمدرِّسة مع الباحثة مقابلة نتائج على
التحدثا كيفية الطلبة تعليم هو الكالم مهارة من اهلدف " قالت نورهداية، ألستاذة

بشكل احملادثة مثل التنغيم على يؤكد ولكن للقراءة فقط ليس وهو العربية، باللغة
 89عام".

                                                           
89 املقابلةمع اللغةالعربيةللصفالتاسع،االثنينتائج معلمة نورهدايةبصفتها األستاذة سبتمرب19،
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كيفية الكالم، مهارة من "اهلدف أن قال الشيئ، نفس حفين أمحد األستاذ قال
90ونطقاالجتاههويفالغالبيفالتنغيم".االنتباهإىلالشكلواملعىن

العربية اللغة ملدرسا وفًقا الكالم مهارة من اهلدف أن االستنتاج ميكن لذلك،
يكونالطلبةهوأنملدرسةاملتوسطةاإلسالميةاحلكوميةالثانيةبنجراللصفالتاسعيف

علىاالنتباهإىل قادرين يكونوا الصحيحوأن بالتنغيم العربية باللغة علىالتحدث قادرين
األشكالواملعاينمنالكلماتاملنطوقةمنأجلخلقتواصلبلغةيسهلعلىالشخص

اآلخرفهمها.

واملدعومة واملقابالت املالحظات إجراء عند الباحثة عليها حصلت اليت النتائج
تتعل بكيفيةبوثائق النتائج هذه ترتبط نتائج. عدة على الباحثة حصلت باملوضوع ق

الكالم مهارة لتعليم التعليمية الوسائل الستخدام يف لطلبة التخطيط التاسع الصف
 احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة لكيفيةبنجرالثانية وصف يلي فيما التخطيط.

مهار لتعليم التعليمية الوسائل الكالمالستخدام املدرسة لطلبة ة يف التاسع الصف
:بنجرالثانيةاملتوسطةاإلسالميةاحلكومية

 االهتمام بتخصيص الوقت في التدريس (1

ألن التدريس، يف الوقت بتخصيص االهتمام إىل حقا حنتاج التعلم عملية يف
 التعليمية الوسائل استخدام على كبري تأثري له التعلم عملية يف املتاح اليتالوقت

يف ال أم كافًيا املتاح الوقت كان إذا فيما النظر نعيد أن جيب لذلك، نستخدمها.
استخدامالوسائلالتعليمية.

                                                           
90 االثني، التاسع، للصف العربية اللغة كمدرس حفين أمحد األستاذ مع املقابلة سبتمرب26نتائج
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الوقت ختصيص أن الباحثة وجدت الفصل، يف الباحثة مالحظات على وبناًء
من ساعتي كان التاسع صف كل يف التعليمية الوسائل باستخدام الكالم مهارة لتعليم

91دقيقة،أيحوايلساعةوعشردقائق.2x35،أيالدروس

بالتدريس تقوم اليت العربية اللغة معلمة مع الباحثة مقابلة نتائج على مبين وهذا
الكالم مهارة "لتعليم أن قالت نورهداية، األستاذة صرحت وكما التاسع. الفصل يف

ألنهذاالوقتدقيقة،2x35باستخدامالوسائليستغرقعادةساعتيمنالدروسأو
92طويل".

الستخدام املستخدم "الوقت أن قال حفين، أمحد األستاذ نقله الشيئ نفس
93دقيقة،وهذايكفيلتعليممهارةالكالمبوسيلةالفيديو".2x35الوسائلالتعليمية

 (RPPالتكيف مع محتويات خطة التنفيذ التعلم إ (2

قبلاستخدامالوسائلالتعليمية،جيبأنيكوناملعلمقادرًاعلىاختيارالوسائل
الصحيحة، الوسائل باستخدام ألنه نقلها. سيتم اليت املواد أو للتعلم والسديدة املناسبة

منفهمهابسهولةيتمكنالطلبةستصبحاملعلوماتوالرسائلاملنقولةأكثروضوًحا،حىت
أكرب.

البي للصفتتوافق العربية اللغة كمدرسة نورهداية، األستاذة تصريح مع انات
خطةالتنفيذالتاسعأ،عندمامتتمقابلتهاقالت"أواًلوقبلكلشيئعليناالتكيفمع

أو التعلم التقنيات أو اإلعالم وسائل كانت سواء مطلوب هو ما وضعها، يتم اليت

                                                           
.2022سبتمرب17إىل14نتائجاملالحظاتاليتأجرهتاالباحثةيفالصفالتاسعمنالتاريخ91
92 املقابلةمع نتائج معلمة نورهدايةبصفتها األستاذة سبتمرب19اللغةالعربيةللصفالتاسع،االثني،

2022.
93 االثني، التاسع، للصف العربية اللغة كمدرس حفين أمحد األستاذ مع املقابلة سبتمرب26نتائج
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 إىل البداية من األنشطة بتعديل أقوم وسائلمراحل عن البحث علينا يتعي مث النهاية.
استخدامهايفذلك ميكننا اليت الوسائل فماهي الوقت، ذلك باملواديف املتعلقة اإلعالم

94الوقتوفًقاللمادةاملتعلقةمبوضوعتتممناقشتهيفذلكالوقت".

نفسالشيئنقلهاألستاذأمحدحفين،كمدرساللغةالعربيةللصفوفمنالتاسع
 الدراسي املنهج بتوفيق أقوم التحضري، أجل "من قال ه، التاسع إىل التنفيذب وخطة

 95،لذلكيتمتوفيقهاحسبوسائلاإلعالمالذيسأستخدمه".التعلم

 يةوسائل التعليمال إعداد (3

الوسائل ستساعد نفسها، الوسائل إعداد على التعليمية وسائل فعالية تعتمد
سريعمليةالتعلمبسالسة.املعدةجيًدابالتأكيدعلى

مها خطط العربية، اللغة معلما مع واملقابالت املالحظات نتائج على بناًء
الستخداموسائلالتعليميةمنخاللإعدادوسائلاإلعالماليتمتتكييفهامعاملوضوع

امل ميتلكها اليت األدوات مبساعدة الوسائل استخدام ميكن املقدمة. التعليمية املواد علمأو
 األستاذة لبيان وفقا هذا املدرسة. يف املوجودة املرافق مع نورهدايةأو اللغة، كمعلمة

املادة على بتعديله أواًل أقوم الوسائل، أحد "إلعداد وقالت أ، التاسع الصف يف العربية
 وجهاز التقومي مثل األدوات بإعداد أقوم مث التعليمية، الفديوحاسوب لعرض حممول

96الصوت".مبساعدةمكرب

                                                           
94 اللغةالعربيةللصفالتاسع،االثني، معلمة نورهدايةبصفتها املقابلةمعاألستاذة سبتمرب19نتائج

2022.
نتا 95 االثني، التاسع، للصف العربية اللغة كمدرس حفين أمحد األستاذ مع املقابلة سبتمرب26ئج

2022.
96 املقابلةمع نتائج اللغةالعربيةللصفالتاسع،االثني، معلمة نورهدايةبصفتها سبتمرب19األستاذة

2022.
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من للفصول العربية اللغة كمدرس حفين، أمحد األستاذ مع احلالة عكس على
أواًل أقوم اإلعالم، وسائل إلعداد " إنه قال ه، التاسع الصف إىل ب التاسع الصف
بتعديلهامعاملوادالتعليمية،مثحبثتعنمقاطعفيديوتتعلقمبوضوعاملناقشة،مثقمت

 مقاطع أحد تلفزيونبتنزيل عرب الطلبة على لعرضه هذه للضوءالفيديو الباعثة الثنائيات
LED."97املوجوديفاملدرسة 

الصف التاسع  استخدام الوسائل التعليمية لتعليم مهارة الكالم لطلبة التنفيذ .2
 بنجر.الثانية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

 هو التعليمية الوسائل استخدام من بنقلاهلدف املعلمي قيام تسهيل
املقدمة. الرسائل/املواد فهم الطلبة على يسهل وحىت الطلبة، إىل التعلم رسائل/مواد
ومحاًسا سعادة أكثر الطلبة يصبح التعلم، يف الوسائل استخدام مع ذلك، إىل باإلضافة

للمشاركةيفالتعلم.

امل إجراء عند الباحثة عليها حصلت اليت النتائج على واملقابالتبناء الحظات
النتائج هذه ترتبط نتائج. عدة على الباحثة حصلت باملوضوع، تتعلق بوثائق واملدعومة

التعليمية الوسائل استخدام تنفيذ لطلبة بكيفية الكالم مهارة التاسع لتعليم يف الصف
بنجر.الثانيةاملدرسةاملتوسطةاإلسالميةاحلكومية

 املالحظات، نتائج على أنوبناًء الكاتبة الكاتبة،وجدت أجرهتا اليت واملقابالت
مهارة مادة التاسع الصف يف العربية اللغة مدرسا استخدامها اليت اإلعالمية الوسائل

الكالمهيكمايلي:

 الوسائلالسمعيةالبصرية (أ

                                                           
للصف97 العربية اللغة كمدرس حفين أمحد األستاذ مع املقابلة نتائج االثني، سبتمرب26التاسع،
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الباحثة الحظت أ، التاسع الصف يف الباحثة قدمتها اليت املالحظات على بناًء
تع تنفيذ السنةعملية رأس " املوضوع حتت الكالم مهارة مادة على العربية اللغة لم

شكل يف البصرية السمعية الوسائل املعلمة تستخدم املادة، هذه تدريس يف ." اهلجرية
حممولومبساعدةمكربةالصوت.مراحلتنفيذاحلاسوبمقاطعفيديوتُعرضباستخدام

اس اليت البصرية السمعية بالوسائل عندالتدريس السرجانا نورهداية، األستاذة تخدمتها
 أجهزة بإعداد قامت هي الكالم مهارة الصوت،بوحاستدريس ومكربة حممول

 على احلوار فيديو كثب،احلاسوبوعرضت عن االنتباه الطلبة من وطلبت احملمول،
يف احلوار ملماسة التقدم الطلبة من وطلبت عرضه، مت الذي احلوار عن بإجياز وشرحت

98أزواج.

يف العربية اللغة بتدريس تقوم معلمة مع الباحثة مقابلة نتائج إىل البيانات تستند
مقاطعوسائلاليتأستخدمهاهيالفصلالتاسعأوهياألستاذةنورهداية،قالتأن"ال

 حاسوب جهاز باستخدام يُظهر الصوت".فيديو مكربة أيًضا ويساعده مث99حممول،
األدوات، بإعداد أواًل قمت الفصل، ذلك يف اإلعالم وسائل استخدام "ملراحل قالت

أواًل، املستخدمة الوسائل لتدفق وفًقا أستخدمه مث معي، أحضرته مطلوب هو ما كل
أ "فأنا وسائل أواًل التقوميالتقوميستخدم ببداية يتعلق حوارًا مباشر بشكل تناقش ألهنا "

اهلجرياملأخوذمنتاريخهجرةالرسول،مثأضيفتمنخاللعرضفيديوعنموضوع
اهلجرية". السنة رأس حول وهو الوقت، ذلك يف قالت100النقاش ذلك، إىل باإلضافة

ا لوسائل استخدامها سبب أن اإلعالمأيًضا وسائل تلك أن رأيي يف "ألنه هو إلعالم

                                                           
.2022سبتمرب16نتائجاملالحظةيفالصفالتاسعأ،اجلمعة،98
99 املقابلةمع نتائج اللغةالعربيةللصفالتاسع،االثني، معلمة نورهدايةبصفتها سبتمرب19األستاذة

2022.
سبتمرب19ربيةللصفالتاسع،االثني،األستاذةنورهدايةبصفتهامعلمةاللغةالعنتائجاملقابلةمع100
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ساعتي تستغرق الهنا اخلارج، يف الطلبة إشراك دون الفصل إىل إحضارها وميكن أسهل
101فقطمنالدروس،لذافهيأكثرفاعلية".

ب التاسع الصف يف الباحثة قدمتها اليت املالحظات نتائج على بناًء أيًضا، مث
الب الحظت ه، التاسع الكالمإىل مهارة مادة على العربية اللغة تعلم تطبيق عملية احثة

ذلك تدريس يف حفين. أمحد األستاذ يدرسه الذي اهلجرية" السنة "رأس املوضوع مع
بثها يتم فيديو مقاطع شكل على البصرية السمعية الوسائل املعلم يستخدم املادة،

للضوء الباعثة الثنائيات تلفزيون وكاLEDباستخدام هو، الوسائل هلذه اختياره سبب ن
كماقالخاللاملقابلة،102جذباهتمامالطلبةبتعلماللغةالعربيةخاصةمهارةالكالم،

بدروس الطلبة اهتمام جلذب بدائل إجياد حماولة هو فيديو لوسائل اختياري "سبب قال
الكالم". مهارة مادة وخاصة العربية بالوسائ103اللغة التدريس تنفيذ السمعيةمراحل ل

بإعداد يقوم هي الكالم مهارة تدريس عند حفين أمحد األستاذ استخدمها اليت البصرية
تلفزيون بتشغيل يقوم عرضه، سيتم فيديو للضوءمقطع الباعثة املتوفر،LEDالثنائيات

احلوار فيديو مقاطع يعرض الفيديو، مع تتطابق أحاديث على حتتوي أوراق بتوزيع يقوم
الفيديو بتشغيل يقوم بعناية، مشاهدةالفيديو الطلبة من املناقشة،طلب موضوع حسب

 للعرض أخرى استخدامواالستماعمرة يشرح احلوار، حمتويات يشرح أخرى، مرة إليه
والن للرجل بعضالضمري من وطلب احلوار، قراءة لبدء للطلبة وقًتا يعطي احلوار، يف ساء

104الطلبةممارسةاحلواريفأزواج".

                                                           
سبتمرب19األستاذةنورهدايةبصفتهامعلمةاللغةالعربيةللصفالتاسع،االثني،نتائجاملقابلةمع 101

2022.
.2022سبتمرب17-14نتائجاملالحظةيفالصفالتاسعبإىلالصفالتاسعه،منالتاريخ 102

األستاذ 103 مع املقابلة نتائج االثني، التاسع، للصف العربية اللغة كمدرس حفين سبتمرب26أمحد
2022.
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الصف يف العربية اللغة مدرس مع الباحثة مقابلة نتائج على البيانات وتعتمد
التاسعبإىلالصفالتاسعه،وهواألستاذأمحدحفين،حيثقال"بالنسبةلإلعالم،

الفي يتمكنأستخدم لذا الفيديو، مقاطع دعم وسائل عدة املدرسة يف يوجد ألنه ديو،
تلفزيون بالفعل يوجد ألنه العلوم املخترب يف أو الكمبيوتر املخترب يف التعلم من الطلبة
هناك،لذلكفقطأدخلامللفوميكنتشغيلهعلىالفور.حىتإذاكنتتستخدمجهاز

السائلعرض الكريستال LCDشاشات أن، جيب ألنه الشيئ بعض معقد األمر فإن
 وجهاز إضافية الصوت مكربة لديك يكون األسهلحاسوب من لذلك، حممول.

105استخدامالتلفزيوننظرًالوجودمرافقيفاملدرسة".

أماعنمراحلاستخدامالوسائل،قالأن"اإلعدادهوفحصالتلفزيونوالتأكد
التلفازجديدأيًضا،فقدمتاستخدامهمنقبلمنأنهيعملبشكلصحيحأمال.وألن

لذا جيد، والصوت جديد التلفزيون أن أيًضا وأعلم التحضري، من الكثري له داعي فال
106فإناألمريتعلقفقطبالتكيفمعاملوقف".

ئلالبصريةاالوس (ب

الحظت أ، التاسع الصف يف الباحثة قدمتها اليت املالحظات نتائج على بناًء
مليةتنفيذتعلماللغةالعربيةعلىاملادةمهارةالكالمحتتاملوضوع"رأسالسنةالباحثةع

بل فقط، البصرية السمعية الوسائل املعلمة تستخدم ال املادة، هذه تدريس يف اهلجرية".
على التقومي تلصق املعلمة التقومي. ملصق شكل يف البصرية الوسائل أيًضا تستخدم

تدريس يف كوسيلة شرحتالسبورة مث اهلجرية، السنة رأس مبوضوع الكالم مهارة مادة
علىاملعلمةمادةاحلوارحولذلكاملوضوع.أماسبباستخداماملعلمةلوسائلالبصرية

                                                           
105  االثني، التاسع، للصف العربية اللغة كمدرس حفين أمحد األستاذ مع املقابلة سبتمرب26نتائج

2022.
106  نتائج االثني، التاسع، للصف العربية اللغة كمدرس حفين أمحد األستاذ مع سبتمرب26املقابلة

2022.



64 

 

 
 

ذلك يف املناقشة موضوع مع تتوافق الوسيلة هذه ألن هو التقومي ملصق شكل
107الوقت.

ذةنورهدايةبصفتهامعلمةاللغةتتفقالبياناتمعنتائجمقابلةالباحثةمعاألستا
ببداية تتعلق املادة ألن ، التقومي وسائل أستخدم "أنا قالت أ. التاسع الصف يف العربية
التقومياهلجرياملأخوذةمنتاريخهجرةالرسول،لذافإنسبباستخداميهلذهالوسائل

108الوقت".هوأنهذهالوسائليفرأييمتوافقةمعموضوعمتتمناقشتهيفذلك

 الوسائلاإلعالماملطبوعة (ج

بناًءعلىنتائجاملالحظاتاليتقدمتهاالباحثةيفالصفالتاسعبإىلالصف
أمحد األستاذ يستخدم البصرية، السمعية الوسائل استخدام إىل باإلضافة ه، التاسع

العربية. باللغة حمادثة على حتتوي أوراق شكل على املطبوعة الوسائل أيًضا حتتويحفين
الورقةعلىحمادثةيكونحمتواهامطابًقاللفيديوالذيبثه.باستخدامهذهاألوراق،ميكن

109مساعدةالطلبةعلىرؤيةحمتوياتاحملادثةاليتأظهرهااملعلمبوضوحعربالفيديو.

مراحل أن مالحظة أيًضا ميكن املالحظات، نتائج من ذلك، إىل باإلضافة
املطب الوسائل تتماستخدام اليت باملادة يتعلق فيما مقدًما املعلم يشرح أواًل، هي وعة

يتعلق بإجيازما طلبة،مثيشرحاملعلم كل على األوراق وبعدذلكيوزعاملعلم مناقشتها،
حسب الفيديو بتشغيل املعلم يقوم ذلك بعد الورقة، يف املدرجة احملادثة مبحتويات

110حمتوياتاحملادثةعلىالورقة.

                                                           
 .2022سبتمرب16تائجاملالحظةيفالصفالتاسعأ،اجلمعة،ن 107

سبتمرب19األستاذةنورهدايةبصفتهامعلمةاللغةالعربيةللصفالتاسع،االثني،نتائجاملقابلةمع 108
2022.

.2022سبتمرب17-14جاملالحظةيفالصفالتاسعبإىلالصفالتاسعه،منالتاريخنتائ 109
 .2022سبتمرب17-14نتائجاملالحظةيفالصفالتاسعبإىلالصفالتاسعه،منالتاريخ 110
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م االستخدام،تشمل سهل الوسائل أعاله التعليمية الوسائل استخدام زايا
مواد إىل باإلضافة جديدة ورؤى معرفة الطلبة يكتسب التعليمية، الوسائل وباستخدام
يعتمد الفصل. أمام احلوار ممارسة عند صحيح بشكل النطق كيفية معرفة من متكنهم

العربي اللغة مدرسا مع املقابالت نتائج على األستاذةهذا قالت التاسع. للصف ة
نورهدايةأن"باستخدامهذهالوسائلميكنأنتكونرؤىومعرفةإضافيةللطلبة،وأيًضا

األساليب هي ما يعرفوا وأيًضا احلوار، نطق يف أفضل يكونون كيف يعرفوا حىت كمواد
يأتونإىلاليتجيبعليهمالقيامهباحىتيتمكنوامنممارسةاحلواربشكلأفضلعندما

الفصل". أهنا111مقدمة هي الفيديو وسائل "ميزة أن أيًضا حفين أمحد األستاذ وقال
112سهلةاالستخدام".

التقويم من قبل معلمين لطلبة الصف التاسع بعد استخدام الوسائل التعليمية  .3
في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الفصل التاسع  لتعليم مهارة الكالم في

 بنجر.الثانية الحكومية 

واملقابالت املالحظات إجراء عند الباحثة عليها حصلت اليت النتائج على بناًء
النتائج هذه ترتبط نتائج. عدة على الباحثة حصلت باملوضوع، تتعلق بوثائق واملدعومة
لتعليم التعليمية الوسائل استخدام بعد التاسع الصف للطلبة املعلمي التقومي بكيفية

الكال يفمهارة التاسع الفصل يف  م احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة .بنجرالثانية
أجرىالتقوميمدرسااللغةالعربيةللصفالتاسعقبلإغالقالدرس.شكلالتقومياملقدم
معرفة أجل من املقدمة، باملواد تتعلق أسئلة طرح طريق عن هو الدرس إغالق قبل

املقدم للمادة الطلبة فهم ينقصمستوى ما معرفة للمدرسا ميكن الطلبة إجابات ومن ة

                                                           
سبتمرب19األستاذةنورهدايةبصفتهامعلمةاللغةالعربيةللصفالتاسع،االثني،نتائجاملقابلةمع 111

2022.
112

  االثني، التاسع، للصف العربية اللغة كمدرس حفين أمحد األستاذ مع املقابلة سبتمرب26نتائج
2022. 
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املواد فهم على الطلبة مساعدة يف اإلعالم وسائل فعالية ومدى املستخدمة الوسائل يف
صقل أجل من ممارسة، شكل يف أيًضا يكون أن ميكن ذلك، إىل باإلضافة املقدمة.

 مهاراتالطلبةيفالتحدثباللغةالعربية.

 مالحظات على قبلبناًء من تدرس كانت اليت أ التاسع الفصل يف الباحثة
جمموعات تشكيل خالل من بتقومي املعلمة قامت الفصل ذلك يف نورهداية، األستاذة
وشرحت صغرية، جمموعات عدة بتوزيع تقوم معلمة عن عبارة املراحل كانت صغرية.

أس عدة املعلمة وطرحت األسئلة، على اإلجابة كيفية مسبًقا مبواداملعلمة تتعلق ئلة
املناقشة،وطلبتاملعلمةمنالطلبةالعملمعزمالئهميفاجملموعةلإلجابةعلىاألسئلة،

نتائجها. بتقدمي جمموعة كل املعلمة استخدام113أمرت تنفيذ يف تقييًما أيضا نقلت مث
ج للطلبة،احلمدهلل "تقوميي خاللاملقابلة،فقالت استخدمتها. اليت يد،وسائلاإلعالم

رغمأنبعضهممازاليفتقر،رمباألناهنممتوترون.لكنهذااليهم،الشيئاملهمهو
تدريس يف أفضل أكون أن جيب رمبا يل، وبالنسبة لديهم. ما أفضل تقدمي حاولوا أهنم

114مهارةالكالممعالرتكيزحىتتكوننتائجهمجيدةأيًضا".

بن حفين، أمحد األستاذ مع احلالة عكس قدمتهاعلى اليت املالحظات على اء
يف احلوار ملمارسة الطلبة توجيه خالل من هي الطلبة هبا تقومي اليت الطريقة فإن الباحثة،

مثنقلبعدذلك115أزواج،والغرضمنهاهوتدريبالطلبةعلىالتحدثباللغةالعربية.
"ا قال الفيديو، وهي استخدمها اليت الوسائل استخدام لتنفيذ إجراءتقييًما بعد لتقومي

تعليممهارةالكالمبالفيديو،أواًل،يكونالطلبةأكثرمحاًساملشاهدةالفيديومناملدرس

                                                           
 .2022سبتمرب16نتائجاملالحظةيفالصفالتاسعأ،اجلمعة، 113

ربسبتم19نتائجاملقابلةمعاألستاذةنورهدايةبصفتهامعلمةاللغةالعربيةللصفالتاسع،االثني، 114
2022.

.2022سبتمرب17-14نتائجاملالحظةيفالصفالتاسعبإىلالصفالتاسعه،منالتاريخ 115
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هناك أن يعين مما أكثر، فرق هناك الفيديو استخدام كان إذا دائًما، يتحدث الذي
116جاذبيةخاصة،وميكنللطلبةتقليدطريقةعرضالتنغيميفالفيديوبشكلطفيف".

 ليل البياناتتح . ج
هيبعد التالية اخلطوة فإن البيانات، عرض يف تقدميها مت اليت البحث نتائج

البيانات جلميع حتليال الباحثة أجرت البيانات، مجيع تقدمي بعد لذلك، البيانات. حتليل
املدرسة املتعلقةباستخدامالوسائلالتعليميةلتعليممهارةالكالملطلبةالصفالتاسعيف

 ،علىالنحوالتايل:بنجرالثانيةسطةاإلسالميةاحلكوميةاملتو

الصف التاسع  بيانات حول استخدام الوسائل التعليمية لتعليم مهارة الكالم لطلبة
 بنجر.الثانية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

 العربية اللغة مدرسي مع الباحثة أجرهتا اليت املقابالت نتائج على للصفبناًء
يف التاسع احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة الغرضبنجرالثانية أن مالحظة ميكن ،

منتعلممهارةالكالمهوأنيتمكنالطلبةمنالتحدثباللغةالعربيةبالتنغيمالصحيح
باللغة تواصل خلق أجل من املنطوقة الكلمات ومعىن شكل إىل االنتباه على والقدرة

الشخ على "الغرضيسهل أن قال الذي حريموان أجيب لرأي وفقا فهمها. اآلخر ص
وطبيعي جيد بشكل شفهًيا التواصل من الطلبة متكي هو الكالم مهارة تعلم من

117باستخداماللغةميكنأنيفهمهااحملاور".

يف أ التاسع الصف يف الباحثة عليها حصلت اليت املالحظات نتائج على بناء
 16التاؤيخ األستاذة2022سبتمرب تدرسها اليت التاسع للصف العربية اللغة مادة يف ،

حتت الكالم مهارة مادة يف املستخدمة التعليمية الوسائل أن مالحظة ميكن نورهداية.

                                                           
116  االثني، التاسع، للصف العربية اللغة كمدرس حفين أمحد األستاذ مع املقابلة سبتمرب26نتائج

2022.
117

Acep Hermawan, Op.Cit, hlm. 136. 
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هي اهلجرية" السنة "رأس السمعيةاملوضوع والوسائل تقومي شكل على البصرية الوسائل
 أجهزة باستخدام بثها يتم فيديو مقاطع شكل على ومكربةاحلاسوبالبصرية احملمول

شرح عند احملاضرة طريقة املعلمة تستخدم املقدمة، املادة يفهمون الطلبة جلعل الصوت.
يمية.حمتوياتاملادةمهارةالكالمقبلاستخدامالوسائلالتعل

 التاريخ يف 17-14مث مالحظات2022سبتمرب بعمل أيًضا الباحثة قامت ،
يفالصفالتاسعبإىلالصفالتاسعهيفاملواداللغةالعربية،مادةمهارةالكالماليت
مادة يف املستخدمة التعليمية الوسائل أن مالحظة ميكن حفين، أمحد األستاذ يدرسها

 املوضوع حتت الكالم علىمهارة املطبوعة اإلعالم الوسائل هي اهلجرية" السنة "رأس
يتم فيديو مقاطع شكل على البصرية السمعية والوسائل للمحادثة نصية أوراق شكل

تلفزيون باستخدام للضوءبثها الباعثة املادة،LEDالثنائيات فهم على الطلبة ملساعدة .
الكالمقبلعرضالفيديو.يستخدمأيًضاطريقةاحملاضرةعندتسليممادةمهارة

 أزهار نقله ما مع انسجاًما أنواع، Azhar Arsyad أرشادوهذا بتجميع يتعلق
التعليمال ليحسييةوسائل البشرية Lehsin حسب اإلعالم وسائل أ(. " واألصدقاء،

والرحالت اجلماعية، واألنشطة األدوار، ولعب واملرشدين، واملدربي، )املعلمي،
ج(.امليدانية(، السائبة(، والصحائف التمارين، وكتب )الكتب، املطبوعة الوسائل ب(.

والشفافية، والصور، واخلرائط، البيانية، والرسوم واملخططات، )الكتب، البصرية الوسائل
الشرائح، وبرامج واألفالم، الفيديو، )مقاطع البصرية السمعية الوسائل د(. والشرائح(،

 الوسائل ه(. والنصوالتلفزيون(، التفاعلي )الفديو الكمبيوتر على املعتمدة
118التشعيب(.

لتحليلالباحثةبشأنالطريقةاليتاستخدمهامدرسااللغةالعربيةيفالصفوفًقا
فهذه احملاضرة، طريقة باستخدام أي املقدمة باملادة تتعلق تفسريات لتقدمي التاسع،
ألنه اليتمتتمناقشتها، باملواد للطلبة بتوفريالفهم املدرسي مفيدةلتسهيلقيام الطريقة
                                                           

118
 Azhar Arsyad, Op.Cit, hlm. 36. 
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املعلمشفهًياللطلبةبشكلمباشر.وهذايتماشىمعرأيعبدينيفهذهالطريقةيشرح
ناتاالذيقالأن"طريقةاحملاضرةهيطريقةلعرضالدروساليتينفذهااملعلممعالسرد

الطلبة". الشرحأمام طريقة119املباشرأو اليتقالتأن ساجنليا ويرنا رأي يؤيده وهذاما
 الدروس لتقدمي "طريقة هي جملموعةاحملاضرة مباشر شرح أو الشفهي السرد خالل من

يعتقدسوريونوأيًضاأن"طريقةاحملاضرةهيسردأوشرحاملعلمشفهًيا،120منالطلبة".
نقلها يتم اليت األوصاف لتوضيح التعليمية الوسائل استخدام عملًيا للمعلم ميكن حيث

121إىلطلبته".
رأياخلرباءحيثاستخداممدرساميكناالستنتاجأنهذهالبياناتتتماشىمع

والوسائل البصرية، والوسائل البصرية، السمعية الوسائل التاسع الصف يف العربية اللغة
الصف يف العربية اللغة مدرسي أن مالحظة أيًضا وميكن البيانات. هذه يف املطبوعة

التاسعقدمواتفسريات/فهًماللطلبةباستخدامطريقةاحملاضرة.
امل الصفملعرفة لطلبة الكالم مهارة لتعليم التعليمية الوسائل استخدام حول زيد

 ،علىالنحوالتايل:بنجرالثانيةاملدرسةاملتوسطةاإلسالميةاحلكوميةالتاسعيف
الصف  استخدام الوسائل التعليمية لتعليم مهارة الكالم لطلبةالتخطيط  .1

 بنجر.الثانية التاسع في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

خالل من البحث نتائج على احلصول مت أعاله، البيانات عرض على بناًء
 يف واملقابالت 19املالحظة 2022سبتمرب ويف نورهداية، األستاذة سبتمرب26مع

الوسائل2022 الستخدام التخطيط أن مالحظة ميكن حفين، أمحد األستاذ مع
حت التاسع للصف الكالم مهارة يفالتعليمية اهلجرية" السنة "رأس املوضوع املدرسة ت

 احلكومية اإلسالمية املتوسطة التدريس،الثانية يف الوقت بتخصيص االهتمام أي بنجر،
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 Abuddin Nata Op.Cit, hlm. 181. 
120

Wirna Sanjaya, Op.Cit, hlm. 147. 
121

 Suryono, dkk, Op.Cit, hlm. 137. 
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( التعلم التنفيذ خطة حمتويات مع املواد(RPPوالتكيف مع املناسبة الوسائل وحتضري ،
التعليمية.

سودجان لنانا وفًقا اخلرباء، رأي مع يتوافق وهذا Nana Sudjanaا وهي دقة1، )
 التدريس، أهداف مع 2الوسائل الدرس، مادة حمتويات دعم على3( احلصول سهولة )

 4الوسائل، استخدامها، يف املعلم مهارات )5 الستخدامها، املتاح الوقت موافق6( )
الطفل. تفكري 122مستوى أرشاد أزهار اختيارAzhar Arsyadيزعم معايري أن أيًضا

 هي اإلعالم 1وسائل حتقيقها، املراد لألهداف وفقا الدرس،2( حمتوى لدعم مناسبة )
3 ودائمة، ومرنة 4(عملية استخدامها، املهرةيف املعلمون )5 املستهدفة، اجملموعة )6)

123اجلودة.

اللغ مدرسي مع الباحثة أجرهتا اليت واملقابالت املالحظات نتائج يفمن العربية ة
جيب اليت األشياء من العديد هناك التعليمية، الوسائل يستخدمان التاسع الصف
السمعية الوسائل من كل التعليمية، الوسائل استخدام يف البدء قبل هلا التخطيط
يف الوقت بتخصيص االهتمام أي املطبوعة، والوسائل البصرية، والوسائل البصرية،

ا وقت يكون حبيث معالتدريس والتكيف كفاءة، أكثر الوسائل باستخدام لتدريس
حمتوياتخططالدروساملوضوعةسواءمنحيثالوسائلاملستخدمةأومرحلةالتنفيذ،

124وإعدادالوسائلالستخدامهاتعليم.

اللغة مدرسي أعدها اليت الدروس خطط حمتويات حول الباحثة التحليل حسب
إهنامتوافقةمعمامتالقيامبهعندتنفيذالتدريس.العربيةللصفالتاسعميكنأنيقال

باستخدام التدريس تنفيذ قبل للتخطيط حاجة هناك أن املالحظة ميكن لذلك،
فهمها وميكن صحيح بشكل نقلها سيتم اليت املادة أهداف تنفيذ ميكن حبيث الوسائل
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 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Op.Cit, hlm. 4-5. 
123

 Azhar Arsyad, Op.Cit, hlm. 76-77. 
نتائجاملالحظاتواملقابالتمعمدرسياللغةالعربيةللصفالتاسع124
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الطلبة. قبل الذ من التخطيط كان الباحثة، حتليل نتائج على اللغةبناًء معلما نفذته ي
جيًدا،والتعلمبنجرالثانيةاملدرسةاملتوسطةاإلسالميةاحلكومية العربيةللصفالتاسعيف

مهارةالكالمباستخداموسائلاإلعالميسريبسالسة.

الصف التاسع  استخدام الوسائل التعليمية لتعليم مهارة الكالم لطلبة التنفيذ .2
 .بنجرالثانية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

 التخطيط علىبعد جيب اليت التالية اخلطوة فإن التعليمية، الوسائل استخدام
التعلم يف البدء قبل له التخطيط مت ما املعلم يدرك حيث التنفيذ هي هبا القيام املعلم

باستخدامالوسائل.

للرسائل/املعلومات املعلمي نقل تسهيل إىل التعليمية الوسائل استخدام يهدف
جيعل أن ميكن الوسائل، هذه باستخدام التعلم تطور مع الطلبة. إىل بالتعلم املتعلقة
لرأي وفًقا التعلم. عملية حدوث عند بسهولة بامللل يشعرون وال محاًسا أكثر الطلبة

 Soeparnoسوفرنو الغرض فإن الرسالة، أن هو التعليمية الوسائل استخدام من الرئيسي
كمتلقي الطلبة قبل من اإلمكان قدر استيعاهبا ميكن توصيلها يتم اليت املعلومات أو

125للمعلومات. سناكي رأي أيًضا هذا  Sanakiويدعم سورياين نونوك  Nunukيف

Suryaniهو العربية اللغة تعلم يف التعليمية اإلعالم وسائل من الغرض أن قال الذي
مالءمة واحلفاظعلى والتعليم، التدريس وتطويرقدرات والتعلم، التدريس أنشطة تسهيل
التدريس أنشطة يف الطلبة الرتكيز على واحلفاظ التعلم، وأهداف التعليمية املواد من كل

126والتعليم.
ستنتاجأنهمعوجودالوسائلالتعليميةيفتعليماللغةالعربيةعلىلذلكميكناال

الطلبة إىل الرسائل/املعلومات نقل املعلمي على السهل من يصبح الكالم، مهارة مادة
التعلم استيعاب الطلبة على يسهل حبيث التدريس مبواد املتعلقة الوسائل خالل من
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باإل املقدمة. للمواد الطلبة فهم اليتوتسهيل التعليمية الوسائل مع ذلك، إىل ضافة
تصبح حبيث مملة وليست لالهتمام إثارة أكثر التعلم عملية تصبح املعلم، يستخدمها

 عمليةالتعلمأكثرمتعة.
الباحثة وجدت الباحثة، أجرهتا اليت واملقابالت املالحظات نتائج على وبناًء

ا اللغة معلما يستخدمها اإلعالم الوسائل للصفعدة الكالم مهارة مادة على لعربية
يف  التاسع احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة الوسائلبنجرالثانية استخدام أواًل، .

جهاز باستخدام عرضه مت فيديو مقطع نورهداية األستاذة استخدمت البصرية. السمعية
أيًضاحاسوب حفين أمحد األستاذ استخدم بينما الصوت، مكربة مبساعدة حممول

.يفالفيديوعرضLEDالثنائياتالباعثةللضوءالفيديو،لكنهعرضهباستخدامتلفزيون
هي البصرية السمعية الوسائل هذه أن معرفة ميكن اهلجرية. السنة رأس حول احلوار

وال السمع مها حاستي على تعتمد وسائل بصر. قال إمساعيليكما أنيامنة الوسائل،
السمعيةالبصرية:مايعرفباألدواتاملتعددةاحلواس،وتشملمجيعالوسائلاليتتعتمد

الذييذكرمثالصاحلبالعيدومدعومببيان127يفاستقباهلاعلىحاسيتالسمعوالبصر.
البصريةللو السمعية البصر".سائل السمعية الوسائل على التصوير،أمثلة اآللة هي ية

128."احلاسوبوالسينما،والفيديو،والتلفاز،
املرف التقومي نورهداية األستاذة تستخدم البصرية. الوسائل استخدام علىثانًيا، ق

ستخدميفتدريسمادةمهارةالكالمعنرأسالسنةاهلجريةالسبورةكالوسائلالبصريةت
 هذا استخدام يهدف التاسع. الصف باألشهرلطلبة وعًيا أكثر الطلبة جعل إىل التقومي

التاريخ أو الشهر ملعرفة واسع نطاق على التقومي أيًضا السكان بعض يستخدم اهلجرية.
اهلجري الشهر من اليوم التقوميأو خالل من أنه يثبت وهذا تعريف. للمعلمة ميكن ،

هذ أن مالحظة ميكن لذلك، أكرب. بسهولة اهلجرية بالشهور البصريةالطلبة الوسائل ه
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الرتكيز على الطلبة الوسائل هذه تساعد أن وميكن البصر. حاسة على أكثر تعتمد
بالشهر يتعلق فيما املعلمة قدمته الذي الشرح إىل واالنتباه املالحظة على أكرب بشكل

 رأي كما عائشةاهلجري. وأغا مرمي، وحكوم علي، أنبوفلجاوي الوسائليقولون
يع ما يفالبصرية: االنسان يعتمد اليت الوسائل مجيع "وتشمل املرئية، بالوسائل رف

حيث والعينات". والنماذج واخلرائط الصور ومنها البصر، حاسة على معها التعامل
من املعلومات ويكتسب وانتباها، تركيزا أكثر املتعلم جعل يف الوسائل هذه تساهم

129خالهلاعنطريقاملشاهدةواملالحظة.
 األستاذثالثًا، يستخدم املطبوعة، الوسائل هذه يف املطبوعة. الوسائل استخدام

استخدامهذه يتم اهلجرية. السنة رأس العربيةمعمناقشة باللغة احلوار أوراق حفين أمحد
الفيديو على املعروضة احملادثة حمتويات رؤية من الفور على الطلبة يتمكن حىت الوسائل

 أمام عليها التدرب السنةوميكنهم رأس مناقشة مع العربية باللغة للتحدث الفصل
مساعدة ميكن املطبوعة الوسائل هذه باستخدام أنه مالحظة ميكن لذلك، اهلجرية.
اليت نانا الدكتورة رأي يؤيده ما وهذا الطلبة. أي املستلمي إىل الرسائل نقل يف املعلم

)املطبوعة(:هيوسائلمتنوعةتقولأن"وسائلالتعليماملطبوعةالقائمةعلىالنصوص
جيادل130لنقلرسائلالتعلماليتحتتويعلىنص)قراءات(ورسومتوضيحيةداعمتها".

 Ibrahimإبراهيم سودجانا وسيط Nana Sudjanaونانا هو املطبوع "اإلعالم بأن أيًضا
ووحدات، مدرسية، كتب من الوسائل هذه وتتكون املرئية لألدوار األولوية ويعطي ثابت
مواد على حيتوي عام، بشكل ذلك. إىل وما عمل، وأوراق منفصلة، وأوراق وكتيبات،

131.الوصولإليهاوقراءهتاخطوةخبطوةوفًقاملايريدونميكنللطلبةتعليمية
 ليحسي رأي مع أعاله املذكورة للوسائل الثالثة األنواع Lehsinتتماشى

"،فيمايتعلقبتجميعأنواعالوسائلوهي:Azhar Arsyadوأصدقائه،اقتبسهاأزهارأرشاد
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واألنشطة األدوار، ولعب واملرشدين، واملدربي، )املعلمي، البشرية اإلعالم وسائل أ(.
امل والرحالت التمارين،اجلماعية، وكتب )الكتب، املطبوعة الوسائل ب(. يدانية(،

البيانية، والرسوم واملخططات، )الكتب، البصرية الوسائل ج(. السائبة(، والصحائف
)مقاطع البصرية السمعية الوسائل د(. والشرائح(، والشفافية، والصور، واخلرائط،

 ه(. والتلفزيون(، الشرائح، وبرامج واألفالم، الفيديو، على املعتمدة احلاسوبالوسائل
التشعيب( والنص التفاعلي املستخدمة132.")الفديو الوسائل أن مالحظة ميكن لذلك،

يف التاسع للصف الكالم مهارة لتدريس العربية اللغة مدرسي قبل املتوسطة من املدرسة
 احلكومية اإلسالمية الوسائلبنجرالثانية وهي الوسائل، من أنواع ثالثة يف تندرج

السمعيةالبصرية،والوسائلالبصرية،والوسائلاملطبوعة.
العربية اللغة يستخدمهامدرسي اليت وسائلاإلعالم الباحثة،فإن وحبسبحتليل

 التاسع الفصل يف الكالم مهارة متلتعليم اليت اخلرباء آراء من العديد معايري مع تتوافق
مزاياوصفها أن مالحظة ميكن لذلك، التعلم. تنفيذ عند متحمسي الطلبة يبدو وكما .

سهلة كوهنا عن النظر بصرف الكالم، مهارة تدريس يف الوسائل هذه استخدام
لالهتمام، إثارة أكثر التعلم ويصبح الطلبة، اهتمام جتذب أن أيًضا ميكن االستخدام،

املق املواد بسهولة الطلبة ومنويفهم جديدة. وفكرة معرفة اكتساب للطلبة وميكن دمة،
وسائل بالفعل يتقن املدرسان يلي ما املذكورة الوسائل استخدام يف الداعمة العوامل
يف للمساعدة املدرسة تلك يف املتوفرة التحتية والبنية املرافق ووجود املستخدمة، اإلعالم

استخداموسائلاإلعالم.
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ن لطلبة الصف التاسع بعد استخدام الوسائل التعليمية التقويم من قبل معلمي .3
في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الفصل التاسع  لتعليم مهارة الكالم في

 .بنجرالثانية الحكومية 

بعدمالحظةومقابلةمدرسياللغةالباحثةمننتائجالبحثاليتحصلتعليها
كان التعليمية، الوسائل باستخدام الكالم مهارة بتدريس قاما التاسع الصف يف العربية
أو الطلبة فهم مستوى لتحديد مفيد التقومي هذا املعلمان. أجراها اليت التقييمات هناك

 مدى ملعرفة وأيًضا املعلم قبل من تسليمها مت اليت للمواد اليتإتقاهنم الوسائل فعالية
يستخدمهااملعلم.هذهالتقييماتتشملتلكاليتقامتهبااألستاذةنورهداية،أيمن
أيًضا مث جمموعات. يف عليها اإلجابة الطلبة من وتطلب باملادة تتعلق أسئلة طرح خالل
إجراء على بالتدرب الطلبة مطالبة خالل من أي حفين، أمحد األستاذ فعله ما مثل

دثاتباللغةالعربيةأمامالفصليفأزواجيفهنايةالتعلم.حما

التكويين التقومي ومها غالًبا، نسمعه التقومي من نوعي هناك أن معرفة ميكن
(Formatif(والتقوميالتجميعي)Sumatifالتقوميالتكويينهونشاطتقوميييهدفإىل.)

 استخدام ميكن مث الراجعة، التغذية على التدريساحلصول عملية لتحسي التقومي نتائج
تنفيذها. مت اليت أو تنفيذها يتم اليت يتم133والتعلم هو التجميعي التقومي أن حي يف

عادة134إجراءالتقوميإذامتاعتباروحدةاخلربةالتعليميةأومجيعاملوادالدراسيةمكتملة.
الدر الفصل هناية يف التجميعي التقومي هذا إجراء يتم رأيما يف العام. هناية من اسي

 نتائجRamayulisرامايوليس لتحديد يستخدم تقومي هو التكويين "التقومي أن قال الذي
جمال يف الدراسية املواد من وحدة يف للربنامج إكماهلم بعد الطلبة حققها اليت التعلم

نتائج على إجراؤه يتم تقومي هو التجميعي التقومي بينما الدراسة. من الطلبةمعي تعلم
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بعدالدروسيفأربعةأشهرمتتاليةأوفصلدراسيواحدأوهنايةالعاملتحديداملستوى
135التايل".

 معلما استخدم الباحثة، حتليل نتائج من مالحظته ميكن العربيةلذلك، اللغة
يف التاسع  للصف احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة تكوينيًاالثانية تقوميًا بنجر

لتحديدمستوىفهمالطلبةوإتقاهنمللمواداملقدمة.يتمإجراءهذاالتقومييفهنايةساعة
 رامايوليس رأي حسب كما املقدمة. املواد من االنتهاء بعد أو ذيالRamayulisالتعلم

الطلبةبعد حققها اليت نتائجالتعلم لتحديد يستخدم تقومي هو التكويين "التقومي أن قال
الدراسة". من معي جمال يف الدراسية املواد من وحدة يف للربنامج باإلضافة136إكماهلم

يتمكن أن إىل أيًضا التقومي هذا يهدف التعليمية، للمواد الطلبة فهم مستوى معرفة إىل
يف الكالم مهارة لتعليم التعليمية الوسائل استخدام فعالية مدى معرفة من املعلمون

الصفالتاسع.
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